
 

 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

21.12.2021                                                        м. Суми                                                 № 664-ОД 

 

Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів та участь команд учнів Сумської області у  

IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2021/ 

2022 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                     

17 листопада 2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України від 17.08.2021 № 914 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному 

році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої 

молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з дотриманням законодавства України в частині запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, III етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у січні – лютому 2021 року на базі комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та закладів освіти 

м. Суми.  

2. Затвердити графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад (додається). 

3. Затвердити склад організаційного комітету, журі та експертів-

консультантів, умови проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

(додаються). 

4. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.) 

1) Утворити комісії з підготовки завдань III етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів до 29.12.2021. 

2) Розробити та затвердити кошторис витрат на проведення ІІІ етапу 

олімпіад,  відбірково-тренувальних  зборів   та  відправку  команд  області  на ІV 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад до 28.12.2021 

3) Провести відбірково-тренувальні збори команд області для участі в                            

IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у лютому 2022 року. 

5. Керівникам органів управління освітою: 



1) Забезпечити участь команд районів, міст, територіальних громад у  

III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад відповідно до квоти та заявок. 

Кількісний склад команд сформувати відповідно до квоти (додаток). 

2) Забезпечити участь учителів у роботі предметних журі. 

3) Проїзд учасників та відрядження педагогічних працівників (керівників 

команд, членів журі) здійснити за рахунок організації, що відряджає. 

6. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.), Сумському державному університету 

(Карпуша В.Д.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради  

(Данильченко А.М.) створити належні умови для проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у закладах освіти, у тому числі в пункті 

медичного обслуговування, забезпечити роботу журі. 

7. Глухівському національному педагогічному університету  

імені Олександра Довженка (Курок О.І.), Сумському державному педагогічному 

університету імені А.С. Макаренка (Лянной Ю.О.), Сумському національному 

аграрному університету (Ладика В.І.), Сумській філії Харківського 

національного університету внутрішніх справ (Лукаш С.С.), відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Ворожбянської міської ради (Руденко Л.В.), 

відділу освіти Глухівської міської ради (Юдіна О.О.), відділу освіти виконавчого 

комітету Лебединської міської ради (Гримайло Т.О.), відділу освіти 

Кролевецької міської ради (Масалига С.В.), відділу освіти Охтирської міської 

ради (Тронь А.В.), управлінню освіти, культури, молоді та спорту Степанівської 

селищної ради (Кощій А.С.), відділу освіти Краснопільської селищної ради 

(Дерев’янченко Л.Л.), відділу освіти, молоді та спорту Липоводолинської 

селищної ради (Шапран Ю.О.), відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Свеської селищної ради (Тимошенко Н.М.), відділу освіти Попівської сільської 

ради (Беспала О.В.) відрядити членів журі та керівників команд для роботи в IІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

8. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

подати підсумкову документацію про проведення III етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти  і 

науки України до 05.03.2022. 

9. Витрати на проживання, харчування, організаційне обслуговування під 

час проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад, харчування в 

дорозі, проїзд та супровід команд учнів області для участі у IV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад провести за рахунок загального фонду 

кошторису комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної  

педагогічної освіти. 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 

дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних технологій Бирченко С.Л. 

 

 

Директор        Вікторія ГРОБОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  

21.12.2021 № 664-ОД 

 

Графік 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2021/2022 навчальному році 

 

Дата 

проведення 
Назва предмета Місце проведення 

 

1 2 3 

17-18.01.2022 Українська мова 

та література 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 17.01.2022 до 13.00 

19-20.01.2022 Фізика  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 19.01.2022 до 11.00 

21-22.01.2022 Технології 

(трудове 

навчання) 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 21.01.2022 до 13.00; 

КУ Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми 

23.01.2022 Математика  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 23.01.2022 до 09.00 

24.01.2022 Історія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 24.01.2022 до 09.00 

25.01.2022 Астрономія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 25.01.2022 до 09.00 

26.01.2022 Географія  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 26.01.2022 до 09.00 

27.01.2022 Англійська мова  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 27.01.2022 до 09.00 

28.01.2022 Хімія  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 28.01.2022 до 09.00 
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1 2 3 

29.01.2022 Біологія  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 29.01.2022 до 09.00 

30.01.2022 Правознавство  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 30.01.2022 до 09.00 

31.01.2022 Німецька мова Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 31.01.2022 до 09.00 

01.02.2022 

 

Економіка  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 01.02.2022 до 09.00 

02.02.2022 Екологія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 02.02.2022 до 09.00  

03.02.2022 Французька 

мова 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 03.02.2022 до 09.00 

05-06.02.2022 Інформатика  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 05.02.2022 до 10.00; 

Сумський державний університет  

12.02.2022 Інформаційні 

технології 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 12.02.2022 до 09.00;  

Сумський державний університет  

 

 Примітка: реєстрація відбудеться в комунальному закладі Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за адресою: 

вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми.  

 

_______________ 

 

 

Начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої освіти, 

цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних 

технологій управління 

дошкільної, загальної середньої, 

інклюзивної, позашкільної освіти, 

виховної роботи, цифрової 

трансформації та впровадження 

інформаційних технологій Світлана БИРЧЕНКО 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  

21.12.2021 № 664-ОД 

СКЛАД 

оргкомітету з проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад у 2021/2022 навчальному році 
 

Гробова Вікторія 

Павлівна 
−  директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, голова 

оргкомітету; 

Нікітін Юрій 

Олександрович 
– − 

 

в.о. ректора комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти; 

Бирченко Світлана 

Леонідівна 
– − начальник відділу дошкільної, загальної середньої 

освіти, цифрової трансформації та впровадження 

інформаційних технологій управління дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної, позашкільної 

освіти, виховної роботи, цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних технологій 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар оргкомітету. 

Члени оргкомітету 

Данильченко Антоніна 

Миколаївна 
– − начальник управління освіти і науки Сумської 

міської ради (за згодою); 

Іващенко Інна 

Іванівна 

–  методист з управлінської діяльності комунального 

закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Карпуша Валентина 

Михайлівна 

–  методист з фізики комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти  (за згодою); 

Карпуша Василь 

Данилович 

–  ректор Сумського державного університету  

(за згодою); 

Кісільова Марина 

Вікторівна 

–  методист з біології та екології комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти  (за згодою); 

Кононенко Ольга 

Вікторівна 
– − методист з української мови та літератури 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою). 

Леоненко Марина 

Петрівна 

–  методист з іноземних мов комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Коренева Ірина 

Василівна 

–  методист з трудового навчання комунального 

закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Ладика Володимир 

Іванович 

–  ректор Сумського національного аграрного 

університету (за згодою); 
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Лянной Юрій  

Олегович 
– − ректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Метейко Алла 

Володимирівна 
– − методист з хімії комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою); 

Попов Володимир 

Денисович  
– − методист з географії комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Придатко Олена 

Олександрівна 

–  головний бухгалтер комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Свєтлова Тетяна 

Володимирівна 

–  методист з математики комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Сердюк Оксана 

Петрівна 

–  завідувач навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та професійного 

розвитку комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Сукачова Наталія 

Михайлівна 

–  методист з національно-патріотичної роботи та 

«Захисту України» комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою); 

Сущенко Аліна 

Олександрівна 

–  методист по роботі з обдарованою учнівською 

молоддю комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Тихенко Лариса 

Володимирівна  
– − директор комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю (за згодою); 

ТретьяковаОлена 

Василівна 
– − методист з історії та основ правознавства 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Удовиченко Ірина 

Віталіївна  
– − проректор комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою). 
 

_______________ 

Начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої освіти, цифрової 

трансформації та впровадження 

інформаційних технологій 

управління дошкільної, загальної 

середньої, інклюзивної, 

позашкільної освіти, виховної 

роботи, цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних 

технологій Світлана БИРЧЕНКО 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  

21.12.2021 № 664-ОД 

СКЛАД 

журі та експертів-консультантів III етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2021-2022 навчальному році 
 

Українська мова та література 
Голова журі – Рудь Ольга Миколаївна, доцент кафедри української 

мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка (за згодою); 
Заступник голови журі – Дядченко Ганна Вікторівна, старший викладач 

кафедри мовної підготовки іноземних громадян 
Сумського державного університету (за згодою); 

Секретар – Кононенко Ольга Вікторівна, методист з української 
мови та літератури комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти (за згодою). 

Члени журі 
Білера-Ісупова Галина 
Іванівна 

– учитель української мови і літератури Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми  
(за згодою); 

Баєва Алла  
Василівна  

– учитель української мови та літератури Сумської   
гімназії № 1 (за згодою); 

Беспала Вікторія 
Іванівна 

– учитель української мови та літератури 
Великочернеччинського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради  (за 
згодою); 

Гончаренко Валентина 
Михайлівна 

– учитель української мови і літератури Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13  
м. Суми (за згодою); 

Зазеко Ольга 
Володимирівна 

– учитель української мови і літератури  
Лебединського закладу загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської ради  
(за згодою); 

Коленченко Олена 
Олександрівна 

– учитель української мови і літератури Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 
Сумської міської ради (за згодою); 

Крупеня Валентина 
Петрівна 

– учитель української мови і літератури Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23  
м. Суми (за згодою); 

Осетрова Світлана 
Михайлівна  

– учитель української мови і літератури Степанівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанівської 
селищної ради (за згодою); 
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Панченко Тетяна 
Миколаївна 

– учитель української мови і літератури Сумського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  
№ 26 Сумської міської ради  (за згодою); 

Плужник Юлія 
Вікторівна  

– учитель української мови та літератури Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1  
імені В.Стрельченка м. Суми (за згодою); 

Рогова Наталія 
Володимирівна 

– учитель української мови і літератури Сумської 
класичної гімназії (за згодою); 

Тімченко Світлана 
Олександрівна 

– учитель української мови і літератури Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20                     
м. Суми (за згодою); 

Сергієнко Наталія 
Василівна 

– учитель української мови і літератури Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15                     
імені Д. Турбіна м. Суми (за згодою); 

Шеденко Ніна 
Володимирівна 

– учитель української мови і літератури Берестівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради (за згодою); 

Юхименко Валентина 

Миколаївна 

– учитель української мови і літератури Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми  

(за згодою); 

Експерт-консультант – Кумеда Олена Павлівна, доцент кафедри української 

мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка (за згодою). 
Фізика 

Голова журі – Нефедченко Василь Федорович, доцент кафедри 

електроніки, загальної та прикладної фізики 

Сумського державного університету (за згодою); 

Заступник голови журі – Каленик Михайло Вікторович, декан фізико-

математичного факультету Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренко 

(за згодою); 

Секретар – Карпуша Валентина Михайлівна, методист з фізики 

та астрономії комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою). 
Члени журі 

Донченко Віталій 

Іванович 
− учитель фізики Сумської обласної гімназії-інтернат 

для талановитих та творчо обдарованих дітей 

Сумської обласної ради (за згодою); 

Зимак Юрій 

Анатолійович 
− директор центру доуніверситетської освіти 

Сумського державного університету, доцент 

кафедри електроніки, загальної та прикладної 

фізики (за згодою); 

Коваль Віталій 

Вікторович 
− старший викладач кафедри кібербезпеки Сумського 

державного університету (за згодою); 
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Мащенко Олександр 

Васильович 
− учитель фізики  Косівщинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Лесі Українки 

Степанівської селищної ради (за згодою); 

Салтикова Алла 

Іванівна 
− доцент кафедри математики, фізики та методик їх 

навчання Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Северин Віктор 

Миколайович 
− учитель фізики  класичної гімназії Сумської міської 

ради (за згодою); 

Пасько Ольга 

Олександрівна 
− старший викладач кафедри електроніки, загальної 

та прикладної фізики Сумського держаного 

університету (за згодою); 

Експерт-консультант – Кравченко Володимир Олексійович, старший 

викладач кафедри енергетики та електротехнічних 

систем Сумського національного аграрного 

університету (за згодою). 

Трудове навчання 

Голова журі – Білевич Світлана Вікторівна, доцент кафедри 

технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету  

імені Олександра Довженка (за згодою); 

Заступник голови журі – Луцковська Тетяна Іванівна, учитель трудового 

навчання Сумської класичної гімназії Сумської 

міської ради (за згодою); 

Секретар – Коренева Ірина Василівна, методист з трудового 

навчання комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою). 

Члени журі 

Ільяшенко Олександр 

Іванович 

– учитель трудового навчання Вирівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Попівської 

сільської ради Конотопського району Сумської 

області  (за згодою); 

Коптієнко Володимир 

Миколайович 

– учитель трудового навчання Свеська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Свеської 

селищної ради Шосткинського району  

(за згодою); 
Експерти-консультанти – Медвідь Ольга Юріївна, учитель трудового 

навчання опорного закладу «Кролевецький ліцей  
№ 3» Кролевецької міської ради  Конотопського 
району (за згодою); 

 – Шеденко Олексій Миколайович, учитель 
трудового навчання Берестівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської селищної ради Роменського 
району (за згодою). 

Математика 
Голова журі – Одінцова Оксана Олександрівна, доцент кафедри 

математики, фізики та методик їх навчання 



4 Продовження додатка 

Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Заступник голови журі – Чашечникова Ольга Серафимівна, в.о завідувача 
кафедри математики, фізики та методик їх 
навчання Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Секретар – Свєтлова Тетяна Володимирівна, методист з 
математики комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти (за згодою). 

Члени журі 

Азаренкова Альона  

Іванівна 

– учитель математики Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка  

(за згодою); 

Басала Тетяна 

Миколаївна 

 учитель математики Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 імені В. Стрельченка  

(за згодою); 

Бережецька Людмила  

Сергіївна 

– учитель математики Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми (за згодою); 

Волобуєва Людмила 

Миколаївна 

– учитель математики Краснопільської гімназії 

Краснопільської селищної ради (за згодою); 

Клименко Володимир 

Андрійович 

– старший викладач кафедри математичного аналізу 

і методів оптимізації Сумського державного 

університету (за згодою); 

Кудлай Антоніна  

Борисівна 

– учитель математики Лебединського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 6 

Лебединської міської ради Сумської області  

(за згодою); 

Мелентьєва Тетяна 

Павлівна 

– учитель математики Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми (за згодою); 

Панченко Тетяна 

Іванівна 

– учитель математики класичної гімназії Сумської 

міської ради (за згодою); 

Руденко Лариса 

Володимирівна 

– учитель математики Ворожбянського ліцею 

(опорний заклад) Ворожбянської міської ради  

(за згодою); 

Чернова Ольга 

Григорівна 

 учитель математики Сумської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 18 (за згодою); 

Шаповалов Сергій 

Павлович 

– доцент кафедри комп’ютерних наук Сумського 

державного університету (за згодою); 

Експерт-консультант – Маслов Олександр Петрович, доцент кафедри 

прикладної математики та моделювання складних 

систем Сумського державного університету  

(за згодою). 
Історія 

Голова журі – Лобко Наталія Вікторівна, доцент кафедри історії 
Сумського державного університету (за згодою);  
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Заступник голови журі – Демиденко Надія Михайлівна професор кафедри 
гуманітарних дисциплін Сумської філії 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ (за згодою); 

Секретар – Третьякова Олена Василівна, методист з історії та 
правознавства комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти (за згодою). 

Члени журі 
Ахмедзянова Тетяна 
Яківна 

– учитель історії Глухівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради 
(за згодою); 

Драновська Світлана 
Вікторівна 

– в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарної 
освіти комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти  
(за згодою); 

Закусило Ірина 
Михайлівна 

– учитель історії Сумської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 5 м. Суми (за згодою); 

Калашник Тетяна 
Олексіївна 

– учитель історії Сумської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми (за згодою); 

Пархоменко Ніна 
Михайлівна  

– учитель історії Сумської гімназії № 1 м. Суми  
(за згодою); 

Приходько Оксана 
Михайлівна 

– учитель історії Сумської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми (за згодою);  

Резникова Світлана 
Юріївна 

– учитель історії Сумського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської 
міської ради (за згодою); 

Роденко Світлана 
Вікторівна 

– учитель історії Сумського навчально-виховного 
комплексу № 16 імені Олексія Братушки 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Сумської міської 
ради (за згодою); 

Роженко Тетяна 

Петрівна  

– учитель історії Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 25  м. Суми (за згодою);  

Шестопалова Лариса 

Володимирівна 

– учитель історії Сумського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19  

імені М.С. Нестеровського Сумської міської ради 

(за згодою); 

Шиян Ольга 

Миколаївна 

– учитель історії Лебединської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської 

ради (за згодою); 

Експерт-консультант – Шеліхова Віта Валентинівна, учитель історії 

класичної гімназії Сумської міської ради  

(за згодою). 

Астрономія 

Голова журі – Пасько Ольга Олександрівна, старший викладач 

кафедри електроніки, загальної і прикладної 

фізики Сумського державного університету  

(за згодою); 
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Заступник голови журі – Кравченко Володимир Олексійович, старший 

викладач кафедри енергетики та електротехнічних 

систем Сумського національного аграрного 

університету  

(за згодою); 
Секретар – Карпуша Валентина Михайлівна, методист з 

фізики та астрономії комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою). 

Член журі 
Шевченко Ірина 
Олексіївна 

– учитель астрономії Сумської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми 
Експерт-консультант – Салтикова Алла Іванівна, доцент кафедри 

математики, фізики та методик їх навчання 
Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Географія 

Голова журі – Сюткін Сергій Іванович, доцент кафедри загальної 

та регіональної географії Сумського державного 

педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Заступник голови журі – Данильченко Олена Сергіївна, старший  

викладач  кафедри загальної та регіональної  

географії Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Секретар – Попов Володимир Денисович, методист з 

географії та економіки комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Бондаренко Світлана 

Миколаївна 

– учитель географії Сумського навчально-

виховного комплекс № 16 імені Олексія Братушки 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Сумської міської 

ради (за згодою); 

Васильківська Світлана 

Миколаївна 

– учитель географії Сумської класичної гімназії 

Сумської міської ради (за згодою); 

Забуга Анжеліка 

Василівна 

– учитель географії Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІ ступенів № 9 м. Суми (за згодою); 
Кальченко Тетяна 
Олександрівна 

– учитель географії Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради 
(за згодою); 

Маслак Зоя  
Вікторівна 

– учитель географії Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 24 м. Суми (за згодою); 

Пасько Ольга 
Володимирівна 

– учитель географії Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми (за згодою); 
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Чуніка Ольга 

Василівна 

 учитель географії Охтирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-

Давидовича Охтирської міської ради 

Експерт-консультант – Корнус Анатолій Олександрович, доцент  

кафедри загальної та регіональної географії  

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою). 
Англійська мова 

Голова журі – Гуменюк Інна Леонідівна, старший викладач 
кафедри практики англійської мови Сумського 
державного педагогічного університету  
імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Заступник голови журі – Давидова Тетяна Василівна, старший викладач 
кафедри практики англійської мови Сумського 
державного педагогічного університету  
імені А.С. Макаренка (за згодою) 

Секретар – Леоненко Марина Петрівна, методист з іноземних 
мов комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти  
(за згодою). 

Члени журі 
Ігнатьєва Ольга 
Леонідівна 

– старший викладач кафедри іноземних мов 
Сумського національного аграрного університету 
(за згодою); 

Клюніна Наталія 
Василівна  

– старший викладач кафедри  педагогіки та 
інноваційних технологій Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

Нонко Яніна  
Сергіївна 

– учитель англійської мови Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15  
імені Д. Турбіна м. Суми (за згодою); 

Свердленко Олена 
Анатоліївна  

– старший викладач кафедри практики англійської 
мови Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Симоненко Наталія 
Олександрівна 

– викладач кафедри іноземних мов Сумського 
державного університету (за згодою); 

Чикалова Марина 
Николаевна 

– доцент кафедри практики англійської мови  
Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Ходенко Зоя  
Борисівна 

– учитель іноземної мови Сумської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми (за згодою); 

Експерт-консультант – Чуланова Галина Валеріївна, доцент кафедри 
германської філології Сумського державного 
університету (за згодою). 

Хімія 

Голова журі – Коростіль Лідія Анатоліївна, доцент кафедри 

теорії і методики змісту освіти комунального 

закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 
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Заступник голови журі – Бабенко Олена Михайлівна, завідувач кафедри 

біології людини, хімії та методики навчання хімії 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Секретар – Метейко Алла Володимирівна, методист з хімії 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою). 

Члени журі 

Дубина Світлана 

Володимирівна 

– учитель хімії Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27,  

м. Суми (за згодою); 

Касьяненко Геннадій 

Якович 

– доцент кафедри біології людини, хімії  

та методики навчання хімії Сумського державного 

педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Ліцман Юлія 

Володимирівна 

– доцент кафедри теоретичної та прикладної хімії 

Сумського державного університету (за згодою); 

Матвєєнко Олена 

Іванівна 

– учитель хімії комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15  

імені Д. Турбіна м. Суми (за згодою); 

Пальмова Інна 

Олександрівна 

– викладач хімії Відокремленого структурного 

підрозділу  «Машинобудівний фаховий коледж 

Сумського державного університету» (за згодою); 

Пономарьова Людмила 

Миколаївна 

– доцент кафедри теоретичної та прикладної хімії 

Сумського державного університету (за згодою);  

Пшеничний Роман 

Миколайович 

– доцент кафедри теоретичної та прикладної хімії 

Сумського державного університету (за згодою); 

Радченко Людмила 

Павлівна 

– учитель хімії Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми (за згодою); 

Харченко Юлія 

Володимирівна 

– доцент кафедри біології людини, хімії  

та методики навчання хімії Сумського державного 

педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Експерт-консультант – Манжос Олексій Павлович, учитель хімії 

Комунальної установи Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя Радянського 

Союзу О. Бутка, м. Суми  

(за згодою). 

Біологія 

Голова журі – Гарбузова Вікторія Юріївна, професор кафедри 

фізіології і патофізіології з курсом медичної 

біології, завідувач лабораторії молекулярно-

генетичних досліджень медичного інституту 

Сумського державного університету (за згодою); 

Заступник голови журі – Торяник Валентина Миколаївна, доцент кафедри 

загальної біології та екології Сумського 
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державного педагогічного університету   

імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Секретар – Кісільова Марина Вікторівна, методист з біології 

та екології Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Члени журі 

Бондарєва Людмила 

Миколаївна 

– доцент кафедри екології та ботаніки Сумського 

національного аграрного університету  

(за згодою); 

Говорун Олександр 

Володимирович 

– доцент кафедри біології людини та тварин  

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Гордієнко Олена 

Володимирівна 

– асистент кафедри морфології медичного інституту 

Сумського державного університету  

(за згодою); 

Данько Ярослав 

Миколайович 

– доцент кафедри загальної біології та екології  

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Івахнюк Тетяна 

Василівна 

– асистент кафедри громадського здоров'я 

медичного інституту Сумського державного 

університету (за згодою); 

Кантур Ірина 

Федорівна 

– учитель біології Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 імені В. Стрельченка м. Суми  

(за згодою); 

Москаленко Микола 

Павлович 

– доцент кафедри загальної біології та екології  

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Обухова Ольга 

Анатоліївна 

– доцент кафедри фізіології і патофізіології з курсом 

медичної біології медичного інституту Сумського 

державного університету (за згодою); 

Успенська Валентина 

Миколаївна 

– доцент кафедри дошкільної та шкільної освіти 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Експерт-консультант – Жатова Галина Олексіївна, професор кафедри 

екології та ботаніки Сумського національного 

аграрного університету (за згодою). 

Правознавство 

Голова журі – Запара Світлана Іванівна, професор кафедри 

приватного і соціального права Сумського 

національного аграрного університету  

(за згодою); 

Заступник голови журі – Роговенко Олег Володимирович, декан 

юридичного факультету Сумського національного 

аграрного університету  

(за згодою); 
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Секретар – Третьякова Олена Василівна, методист з історії та 

правознавства комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою). 

Члени журі 

Борисенко Юрій 

Володимирович 

– учитель правознавства Сумської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 27  

м. Суми (за згодою); 

Гармаш Людмила 

Олександрівна 

– учитель правознавства Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Охтирської міської ради (за згодою); 

Зарудний Сергій 

Вікторович 

– учитель правознавства Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми (за згодою); 
Котвяковський Юрій 
Олександрович 

– доцент кафедри правосуддя Сумського 
національного аграрного університету  
(за згодою); 

Приходько Оксана 
Михайлівна 

– учитель правознавства Сумської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми (за згодою); 

Руденко Людмила 
Дмитрівна 

– доцент кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-економічної 
безпеки Сумського державного університету  
(за згодою); 

Ткаченко Віта 
Віталіївна 

– доцент кафедри адміністративного та 
інформаційного права Сумського національного 
аграрного університету (за згодою); 

Шеліхова Віта 
Валентинівна 

– учитель правознавства класичної гімназії 
Сумської міської ради (за згодою); 

Шестопалова Лариса 
Миколаївна 

– учитель правознавства Сумського закладу  
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19  
імені М.С. Нестеровського Сумської міської ради  
(за згодою);  

Експерт-консультант – Янішевська Катерина Дмитрівна, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін та судочинства 
Сумського державного університету (за згодою); 

Німецька мова 

Голова журі – Школяренко Віра Іванівна, завідувач кафедри 
теорії і практики романо-германських мов 
Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Заступник голови журі – Мовчан Діана Василівна, викладач кафедри 

германської філології Сумського державного 

університету (за згодою); 
Секретар – Леоненко Марина Петрівна, методист з іноземних 

мов комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою). 

Члени журі 
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Донець Аліна 
Василівна 

– фахівець Німецького Центру Сумського 
державного університету (за згодою); 

Сушко-Безденежних 
Марія Григорівна 

– старший викладач кафедри іноземних мов 
Сумського державного університету (за згодою) 

Шевцова Наталія 
Олексіївна 

– викладач кафедри теорії та практики  
романо-германських мов Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка  
(за згодою); 

Експерт-консультант – Чепелюк Антоніна Дмитрівна, старший викладач 
кафедри германської філології Сумського 
державного університету (за згодою). 

Економіка 
Голова журі – Петрушенко Юрій Миколайович, завідувач 

кафедри міжнародних економічних відносин 
Сумського державного університету (за згодою); 

Заступник голови журі – Божкова Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри 
бізнес-економіки та адміністрування Сумського 
державного педагогічного університету  
імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Секретар – Попов Володимир Денисович, методист з 
географії та економіки комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 
Смоленніков Денис 
Олегович 

– доцент кафедри управління навчально-наукового 
інституту фінансів, економіки та менеджменту 
імені Олега Балацького Сумського державного 
університету (за згодою); 

Експерт-консультант – Пилипенко Надія Миколаївна, доцент кафедри 
економіки Сумського національного аграрного 
університету, кандидат економічних наук (за 
згодою). 

Екологія 

Голова журі – Лазненко Дмитро Олексійович, доцент кафедри 

екології та природозахисних технологій 

Сумського державного університету (за згодою); 

Заступник голови журі – Торяник Валентина Миколаївна, доцент кафедри 

загальної біології та екології Сумського 

державного педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Секретар – Кісільова Марина Вікторівна, методист з біології 

та екології комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою). 

Члени журі 

Бондарєва Людмила 

Миколаївна 

– доцент кафедри екології та ботаніки Сумського 

національного аграрного університету  

(за згодою); 
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Васькіна Ірина 

Валеріївна 

– старший викладач кафедри екології та 

природозахисних технологій Сумського 

державного університету (за згодою); 

Литвиненко Юлія 

Іванівна 

– доцент кафедри загальної біології та екології  

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Трунова Інна 

Олександрівна  
− доцент кафедри прикладної екології Сумського 

державного університету (за згодою); 

Успенська Валентина 

Миколаївна 
− доцент кафедри методики дошкільної та шкільної 

освіти комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Експерт-консультант – Жатова Галина Олексіївна, професор кафедри 

екології та ботаніки Сумського національного 

аграрного університету (за згодою). 

Французька мова 
Голова журі – Боряк Надія Олексіївна, старший викладач 

кафедри теорії та практики романо-германських 
мов Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Заступник голови журі – Божко Ірина Сергіївна, старший викладач кафедри  
теорії та практики романо-германських мов 
Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Секретар – Леоненко Марина Петрівна, методист з іноземних 
мов комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти  
(за згодою). 

Члени журі 

Гранько Наталія 

Костянтинівна 

– учитель Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені 

І.Гольченка Сумської міської ради (за згодою); 

Експерт-консультант – Кінжигулова Наталія Володимирівна, викладач  

кафедри теорії та практики романо-германських 

мов Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою). 

Інформатика 

Голова журі – Петров Сергій Олександрович, доцент кафедри 

комп’ютерних наук, секція інформаційних 

технологій проєктування Сумського державного 

університету (за згодою); 

Заступник голови журі – Семеніхина Олена Володимирівна, професор 

кафедри інформатики Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(за згодою); 
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_______________ 

 

Начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої освіти, 

цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних 

технологій управління дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної, 

позашкільної освіти, виховної 

роботи, цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних 

технологій Світлана БИРЧЕНКО 

Секретар – Карпуша Валентина Михайлівна, методист з 

фізики та астрономії комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою). 
Члени журі 

Дегтярьова Неля 

Валентинівна 

– доцент кафедри інформатики Сумського 

державного педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Експерт-консультант – Парфененко Юлія Вікторівна, доцент кафедри 

інформаційних технологій Сумського державного 

університету (за згодою). 
Інформаційні технології 

Голова журі – Баранова Ірина Володимирівна, доцент кафедри 

інформаційних технологій Сумського державного 

університету (за згодою); 

Заступник голови журі – Парфененко Юлія Вікторівна, доцент кафедри 

інформаційних технологій Сумського державного 

університету (за згодою); 

Секретар – Карпуша Валентина Михайлівна, методист з 

фізики та астрономії комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Ващенко Світлана 

Михайлівна 

– доцент кафедри інформаційних технологій 

Сумського державного університету (за згодою); 

Удовиченко Ольга 

Миколаївна 

 старший викладач кафедри інформатики  

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка  (за згодою); 

Чибіряк Яна  

Іванівна 

– доцент кафедри інформаційних технологій 

Сумського державного університету (за згодою); 

Експерт-консультант – Дегтярьова Неля Валентинівна, доцент  

кафедри інформатики Сумського  

державного педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка (за згодою). 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  

21.12.2021 № 664-ОД 

 

УМОВИ 

проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у Сумській області у 2021/2022 навчальному році 

 
З 17 січня до 20 лютого 2022 року на базі комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та закладів освіти 
Сумської області, згідно з графіком, проводиться III етап Всеукраїнських 
учнівських олімпіад. 

Проведення ІІІ етапу відбувається з дотриманням законодавства України в 

частині запобігання  поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID –19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (згідно з поділом 

на зелену, жовту, помаранчеву, червону зони). Учні – учасники олімпіад, 

керівники команд, члени журі та оргкомітету, експерти-консультанти 

перебувають на змаганнях з COVID-сертифікатом про вакцинацію або дійсним 

ПЛР-тестом. Окрім того, для всіх учасників обов’язковим є дотримання 

протиепідемічних заходів та масочного режиму. 

З огляду на карантинні обмеження звертаємо увагу на календар подій та 

компактність часового перебування учасників у закладах освіти з дотриманням 

вимог дистанції: 

для олімпіад, які проводяться в один день (математика, історія, астрономія, 

географія, правознавство, хімія, біологія, англійська мова, екологія, економіка, 

німецька мова, французька мова, інформаційні технології) та інформатика 

(перший день),  українська мова та література (перший день, що передбачає 

участь в урочистому відкритті ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад): 

08.30 – 09.00 –  сніданок для іногородніх; до 09.00 – заїзд; 09.00 –  настановна 

нарада; 09.30 –  розміщення учасників в аудиторіях; 10.00 – 14.00 – виконання 

олімпіадних завдань; 14.00 – 14.30 – обід; 14.30 – 15.30 – від’їзд; 

для олімпіад, які проводяться у два тури (фізика, технології (трудове 

навчання) – заїзд до 11.00 першого дня,  виїзд – 13.30 другого дня. 
Команди районів, міст, територіальних громад області прибувають на 

змагання відповідно до квоти, заявок. У разі хвороби учня з основного складу 
команди дозволяється його заміна учасником, заявленим у резерві та відповідної 

вікової категорії (у разі відсутності такого − команда прибуває не в повному 
складі, довільна заміна учасників забороняється.  

Разом із звітом, заявкою кожен учасник повинен мати повний комплект 
документів: 

паспорт або  свідоцтво  про  народження;  
учнівський  квиток та копії їх сторінок; 
копію  реєстраційного номера облікової картки платника податків  фізичної 

особи або серії паспорта (для фізичних  осіб,  які  через свої    релігійні    
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової  
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картки  платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)  (за  наявності); 

медичну довідку про сприятливе епідоточення та відсутність   інфекційних   
хвороб  і  контакту  з інфекційними хворими;   

копію першої сторінки паспорта вчителя, який підготував учня до 
олімпіади; 

згоду батьків (одного з батьків) або законних представників дитини на 
обробку персональних даних (для неповнолітніх осіб); 

згоду на обробку власних персональних даних і здійснення фото та відео 
зйомки, аудіозапису (для повнолітніх осіб); 

відтиск печатки з правильною назвою закладу загальної середньої освіти; 
під час проведення олімпіад з окремих навчальних предметів необхідно 

додаткове оснащення: на олімпіаду з технологій (трудового навчання) для 
виконання практичного туру необхідно мати обладнання, про яке буде 
повідомлено окремим листом комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти; на олімпіаду з хімії – білий халат; 
на олімпіаду з технологій (трудового навчання) також необхідно мати довідку 
про допуск  до  роботи  на відповідних машинах, обладнанні та з інструментами 
навчальних майстерень; на олімпіаду з інформатики – у заяві вказати мову 
програмування. 

Для керівників команд –  обов’язково COVID-сертифікат про вакцинацію 
або дійсний ПЛР-тест. 

На всіх етапах олімпіади учні мають право брати участь у змаганнях за клас, 
не молодший від класу їх фактичного навчання у школі. За бажанням учасник 
має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших 
класів (порівняно з класом навчання). 

З метою об’єктивності в день проведення олімпіад членами оргкомітету 
оприлюднюються завдання для всіх учасників. Оргкомітетом та журі 
здійснюються всі необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань 
та публічного їх оголошення. 

Олімпіади з фізики, хімії, біології, екології, інформатики, технологій 
(трудового навчання) складаються з двох турів. 

Під час виконання завдань ІІІ етапу олімпіад учні сидять по одному за 
партою, спілкування між собою учасників забороняється. Не дозволяється 
користування довідковою літературою, мобільним телефоном та іншими 
цифровими пристроями.  

При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, 
забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, які 
сприяли б дешифруванню роботи. 

Порядок виконання завдань учень може обирати самостійно. Завдання 
записується за тим номером, за яким воно вказано. 

Під час проведення олімпіади з інформатики використовуються мови 

програмування: Java, Python, Pascal, C/C++.  
У разі порушення Положення, Умов проведення олімпіад член оргкомітету 

та голова журі мають право позбавити будь-якого учня подальшої участі в 
змаганнях, про що робиться відповідний запис у протоколі журі.  

За гострої необхідності учасник олімпіади, з дозволу представника робочої 

групи, залишивши роботу на столі, може вийти з аудиторії на 5 хвилин.  
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Оргкомітетом ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів забезпечуються однакові умови для виконання учасниками 

запропонованих завдань. Після того, як час на виконання завдань вичерпаний, 

член робочої групи збирає роботи учасників олімпіади та передає їх члену 

оргкомітету, відповідальному за проведення цієї олімпіади.  

Член оргкомітету шифрує роботи, залишає в себе обкладинки, а роботи 

передає особисто голові журі для перевірки.  

Журі ретельно перевіряє роботи відповідно до розроблених критеріїв 

оцінює кожне завдання. Виставляє кількість набраних балів, потім підраховує їх 

загальну суму. Журі перевіряє тільки завдання, що записані в чистовику роботи 

учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається. По кожному класу 

журі визначає переможців олімпіади. Після перевірки кожна робота підписується 

головою журі, секретарем, експертом-консультантом і не менше як двома 

членами журі. Після цього член оргкомітету розшифровує роботи. На підставі 

результатів оформляється протокол засідання журі по кожному класу окремо. 

Секретар журі передає протоколи відповідальному представнику оргкомітету.  

Усі учнівські роботи та один примірник протоколу залишаються в секретаря 

відповідного фахового журі в комунальному закладі Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, зберігаються відповідно до вимог 

ведення діловодства. 

Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у 

перебіг змагань, перевірку робіт та розгляд апеляцій.  

Оргкомітетом можуть бути створені відповідні умови для участі в змаганнях 

дитини з особливими потребами. Особа, яка супроводжує цю дитину, має 

обов’язково надати медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і 

контакту з інфекційними хворими. 

З приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних завдань учасник 

олімпіади має право у 3-х денний термін з моменту оприлюднення результатів 

особисто подати письмову апеляцію, відповідно до Положення. День розгляду 

апеляції учасників олімпіад повідомляється у відповідні відділи освіти. Не  

підлягають апеляції результати практичного туру (олімпіади з хімії, екології, 

інформаційних технологій, інформатики, біології, фізики, трудового навчання), 

визначення рівня мовленнєвої компетентності (олімпіади з іноземних мов), туру 

віртуальних спостережень (астрономія).  

Власноруч написана заява учасником подається особисто до Департаменту 

освіти і науки секретарю оргкомітету. У ній вказуються підстави, які є причиною 

для оскарження оцінок, виставлених членами журі. Апеляційні заяви від інших 

осіб, у тому числі родичів учнів, учителів, керівників закладів освіти не 

приймаються й не розглядаються. 

Олімпіадна робота розглядається апеляційними комісіями не пізніше  

трьох–п’яти робочих днів після офіційного візування головою організаційного 

комітету  поданої власноруч написаної обґрунтованої заяви. 

Питання про допуск до розгляду суті апеляції вирішується колегіально 

членами журі, представником оргкомітету та експертом-консультантом.  

Заяви на апеляцію, подані пізніше встановлених термінів, до розгляду не 

приймаються. 
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Апеляції з питань незайнятого призового місця та щодо позбавлення 

учасників прав  подальшій участі в олімпіаді через допущені порушення не 

розглядаються. 

Апеляції на результати олімпіад з навчальних предметів розглядає 

апеляційна комісія у складі голови журі, експерта-консультанта та членів журі, 

які перевіряли олімпіадні завдання з відповідного предмета. 

Засідання апеляційної комісії відбувається в очному форматі у присутності 

лише апелюючого. Втручання інших осіб у розгляд апеляції заборонено. За 

результатами засідання апеляційної комісії складається протокол. Заочної 

переписки в рамках розгляду апеляційної заяви не передбачено. 

Апеляційна комісія працює з кожним учнем-заявником індивідуально. 

Заявник ознайомлюється із частиною своєї перевіреної роботи, про що 

зазначається у заяві та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. 

Додаткове опитування учнів (ні усне, ні письмове) членами апеляційної 

комісії під час проведення апеляції не допускається. 

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії 

щодо зміни оцінки за окреме завдання та перераховується сумарна кількість 

балів, про що складається протокол апеляційної комісії. 

У разі доцільності  зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі 

зменшення), відповідне рішення (результат може залишитись без змін або 

змінитися в бік зменшення оцінки) вноситься до протоколу, а зміна оцінки 

відображається у роботі. 

Учень, апеляція якого розглядається, підтверджує власним підписом, що 

ознайомлений з рішенням апеляційної комісії. 

Повторне засідання апеляційної комісії не проводиться. Рішення 

апеляційної комісії як і висновок журі після розгляду апеляції є остаточними. 

Остаточний склад команди–учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад визначається за результатами відбірково-тренувальних зборів. 

 
_______________ 

 

 

Начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої освіти, цифрової 

трансформації та впровадження 

інформаційних технологій управління 

дошкільної, загальної середньої, 

інклюзивної, позашкільної освіти, 

виховної роботи, цифрової 

трансформації та впровадження 

інформаційних технологій Світлана БИРЧЕНКО 



 

Додаток  

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

21.12.2021  №  664-ОД  

КВОТА 

(кількість учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2021-2022 навчальному році) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Андріяшівська сел/рада 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 10 

2 Білопільська міська рада 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 22 

3 Бездрицька сільська рада 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

4 Великописарівська сел/р 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 Верхньосироватська сіл/р 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 12 

6 Вільшанська сіл/рада 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

7 Ворожбянська м/р 1 0 0 0 2 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 14 

8 Глухівська міська рада 2 2 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 46 

9 Есманьська селищна рада 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 9 

10 Кириківська сел/рада 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 10 

11 Комишанська сіл/рада 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 13 

12 Коровинська сіл/рада 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

13 Краснопільська сел/рада 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 8 

14 Кролевецька міська рада 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 8 0 0 2 0 22 

15 Лебединська міська рада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

16 Миколаївська сел/рада 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 14 



2    Продовження додатку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

17 Миколаївська сіл/рада 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 10 

18 Миропільська сіл/рада 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 10 

19 Недригайлівська сел/рада 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 

20 Нижньосироватська сіл/р 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 

21 Путивльська міська рада 2 2 1 1 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 

22 Річківська сільська рада 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

23 Садівська сільська рада 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 10 

24 Степанівська сел/рада  1 4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 14 

25 Сумська міська рада 10 10 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 12 10 10 176 

26 Хмелівська сільська рада 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 8 

27 Чернеччинська сіл/рада 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

28 Шалигинська сел/рада  1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 

29 Юнаківська сільська рада 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 12 

30 Обласна гімназія-інтернат 4 4 0 0 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 44 

31 Кадетський корпус 3 0 0 0 3 3 0 2 3 3 2 4 0 0 0 0 0 3 26 

32 Глухів ліцей-інтернат 3 4 1 1 3 3 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 28 

РАЗОМ 43 44 28 27 49 45 15 42 40 46 42 34 18 8 18 12 26 40 577 

 

_______________ 

 

 

Начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої освіти, цифрової трансформації 

та впровадження інформаційних 

технологій управління дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної, 

позашкільної освіти, виховної роботи, 

цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних технологій Світлана БИРЧЕНКО 
 


